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Laatste nieuwsbrief voor de paasvakantie
Volgende week krijgen jullie naar goede gewoonte het paaskrantje met nieuws uit de
klassen, familienieuws en de kalender voor het 3de trimester. Er zal dus geen
nieuwsbrief zijn. De volgende nieuwsbrief is voorzien op 20 april.
Laatste week broederlijk delen (weekopdracht)
Volgende week gaat onze laatste week in van broederlijk delen voor de plaatselijke
vluchtelingen. Op maandag zullen alle kinderen tijdens de leescarrousel
"sponsorlezen". De school staat in voor de sponsoring. Op woensdag komen
plaatselijke vluchtelingen in onze school werkwinkels verzorgen (dit gaat van
kookactiviteiten tot versieringen maken). Vrijdagmiddag is er sober maal. We hopen
op zoveel mogelijk kinderen, die vrijdag op school blijven eten. Ze krijgen soep en
brood. De afrekening gebeurt via de schoolfactuur van maart.
Komende projecten op school
In de paasvakantie staan een aantal werken gepland : afwerken van de oversteken
aan het nieuwe dak van de refter, aansluiten van de goten op de waterput,
dichtmetselen van de ramen aan de speelheuvel met glasdallen en het vervangen van
het dak van het tuinhuis aan de voorkant van de school. In het derde trimester
voorzien we bijkomende beplanting en het vernieuwen van het keukenblok.
Paasafsluiter : vrij 30 maart om 13.30
Als het weer het toelaat gaan we op vrijdag 30 maart samen met de (groot)ouders de
vakantie inzetten met een paaszoektocht. Als alles goed gaat vinden we de
paaseieren, die de paashaas ons bracht. Bij regenweer is er een alternatief om 14.15
Rapport voor lager
Volgende week krijgen de kinderen uit het lager hun paasrapport mee naar huis. Dit
is een beknopte weerslag van de weekproeven tussen Kerst en Pasen.
Oudercontact voor 3de kleuter en 6de leerjaar : ma 16 april
Op ma 16 april kunnen de ouders van het 6de leerjaar de overgang naar het
middelbaar bespreken met de leerkrachten en het CLB. Voor de ouders van het derde
kleuter is er op die dag ook oudercontact voor de overgang naar het 1ste leerjaar te
bespreken met hun leerkrachten. Je krijgt hiervoor ook een aparte uitnodiging.
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